ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів 27.05.2014 року
1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальний заклад “Дніпропетровський обласний клінічний
центр кардіології та кардіохірургії” Дніпропетровської обласної ради».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01985370.
1.3. Місцезнаходження. м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 28, 49070.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016-2010: 21.20.2 Препарати фармацевтичні,
інші, 2 лоти: Лот №1 – Реактиви діагностичні; Лот №2 – Препарати контрастні
для рентгенівських обстежень.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Лот №1 –66
найменувань, Лот № 2 – 2 найменування.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. За адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг На протязі 2014 року
3. Процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,
опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних
закупівель. №097833, ВДЗ №28 (874) від 07.04.2014.
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. 1) Лот №1- Товариство з обмеженою
відповідальністю «Ювіс»; 2) Лот№2- Мале підприємство «Апофарм» у формі
товариства з обмеженою відповідальністю.
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1) ЄДРПОУ 31351527
2) ЄДРПОУ:21597031
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи),
телефон, телефакс.
1) м. Київ. Пр-т Оболонський, 16, тел. (044)4514909
2) м. Київ, 02094, віл. Віскозна, 17, буд.93-А тел. (044)207-01-90
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за
результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):
Лот №1 - 525780,00 грн. з ПДВ
(цифрами)
Лот №2 - 388108,00 грн. з ПДВ
(цифрами)
Лот №1 – п’ятсот двадцять п’ять тисяч сімсот вісімдесят грн. 00 коп.
(словами)
Лот №2 – триста вісімдесят вісім тисяч сто вісім грн. 00 коп.
(словами)
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) - (додається у вигляді окремого
документу АЦЗО.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції,
пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).
27.05.2014 року.
8. Кінцевий строк укладення договору про закупівлю. 26.06.2014 року.
Голова комітету з конкурсних торгів

А.М. Гуленко

